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Samenstelling van het nieuwe bestuur, de 

hernieuwde kascontrole over 2021 en de 

stemming hierover door onze (duo)leden.  

 

 

   

Geachte leden, duo-leden en donateurs van de Club Pan-European Nederland. 

  

Samenstelling bestuur  

Bij de afgelopen ALV op 6 maart 2022 is de voorzitter Gerard Huizing afgetreden 

en hebben zich 3 kandidaten voor het bestuur aangemeld. Bij de ALV is 

instemming verleend tot hun toetreden in het bestuur en na de verdeling van de 

taken ziet de samenstelling van het bestuur er als volgt uit:   

• Robin Janssen - voorzitter      

• Cees Kuiper - secretaris  

• Sonja Ravensbergen-Eijk - penningmeester/ledenadministratie   

• Ralph van Ingen - algemeen bestuurslid en assistent secretaris. 

 

Kandidaat Marco Dijns heeft zich wegens familieomstandigheden terug moeten 

trekken als bestuurslid, maar wil wel actief zijn als lid van de feestcommissie. 

Daarbij heeft mevrouw Solvejg van Eck van der Sluijs zich ook aangemeld als lid 

van de feestcommissie, waarmee deze commissie als compleet kan worden 

beschouwd. 

 

Als Club Pan-European Nederland mogen wij daar trots op zijn en wensen het 

bestuur en zijn commissies veel succes voor de komende periode. 

  

  

Kascontrole 2021 



De op 16 februari 2022 gehouden kascontrole is bij de ALV afgekeurd, omdat 

het verslag hiervan door één van de kascontrolecommissieleden niet werd 

ondertekend en daarmee ongeldig is verklaard.  

 

Deze ongeldigverklaring heeft tot gevolg gehad dat er een nieuwe 

kascontrolecommissie is samengesteld. Deze is akkoord bevonden tijdens de 

verkiezing en stemming door de ALV. 

 

Inmiddels heeft een nieuwe kascontrole over het boekjaar 2021 op dinsdag 15 

maart 2022 plaatsgevonden en is de gehele kascontrolecommissie daarmee 

akkoord gegaan. Zoals eerder ook al is gedaan, zal over deze kascontrole 

virtueel gestemd kunnen worden. 

 

Het verslag van de kascontrolecommissie en de daarin genoemde decharge van 

de penningmeester en het bestuur zijn, met de notulen van de Algemene 

Vergadering 2022, eveneens op de besloten website terug te vinden. 

 

Om het stemmen over deze punten mogelijk te maken, is er met hulp van 

PR&C op de website een pagina ingericht, waarop u uw stem éénmalig kunt 

uitbrengen. Als (duo)lid dient u dan wel eerst ingelogd te zijn met uw 

gebruikersnaam en wachtwoord. 

 

Op de pagina <Evenementen> vindt u vervolgens onder het activiteitenblok 

“Virtuele stemming 2022” de pagina voor het uitbrengen van uw stem met een 

uitgebreide uitleg.  

 

Na het verstrijken van de uiterste stemdatum/-tijd zal zo spoedig mogelijk een 

uitslag bekend gemaakt worden. 

 

Wij als bestuur verzoeken u hierbij om uw stem over de bovengenoemde 

onderwerpen uit te willen brengen. 

  



 

Het uitbrengen van uw stem  via de besloten ledenpagina op onze website 

www.club-pan.nl is mogelijk tot uiterlijk vrijdag 29-04-2022  12.00uur. 

 

  

 

Bij de ALV op 6 maart 2022 is ook vastgelegd dat de huidige kascontrole-

commissie ook de kascontrole over het boekjaar 2022 zal gaan doen. De 

kascontrolecommissie bestaat uit: 

• Gerard Effern (lidnr.11335), 

• Henk van Ballegooij (lidnr.10131), 

• Frank Thomas (lidnr. 13416) en 

• Henri Schuurmans (lidnr. 12749) als reserve. 

  

Met vriendelijke groet, 

 

Het Bestuur, 

Robin Janssen – voorzitter 

Cees Kuiper – secretaris 

Sonja Ravensbergen-Eijk – penningmeester 

Ralph van Ingen – bestuurslid  
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Wilt u deze nieuwsbrief delen met een andere PAN rijder gebruik dan de volgende 

link: http://us13.forward-to-friend.com/forward?u=25a4bd0fa6bcacba33fa9ce98&id=6a1ea9ac11&e=f5b8d85df8 

 

Mocht u zich uit willen schrijven van deze nieuwsbrief meld dit dan bij de ledenadministratie alstublieft. 

  

Copyright © 2022 Club Pan-Europees Nederland, 

  

 

Afmelden nieuwsbrief 

  

 

 

http://us13.forward-to-friend.com/forward?u=25a4bd0fa6bcacba33fa9ce98&id=6a1ea9ac11&e=f5b8d85df8
https://club-pan.us13.list-manage.com/unsubscribe?u=25a4bd0fa6bcacba33fa9ce98&id=e20e4f6f2a&e=f5b8d85df8&c=6a1ea9ac11
https://club-pan.us13.list-manage.com/track/click?u=25a4bd0fa6bcacba33fa9ce98&id=275052e768&e=f5b8d85df8
https://club-pan.us13.list-manage.com/track/click?u=25a4bd0fa6bcacba33fa9ce98&id=7ee2bbb4f2&e=f5b8d85df8
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=25a4bd0fa6bcacba33fa9ce98&afl=1

